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BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN CHƢƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH 

VI MÔ CỘNG ĐỒNG 
 

1. Vị trí tuyển: Kế toán Chƣơng trình TCVM cộng đồng (CMF) tại Văn phòng chính 

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC). 

2. Báo cáo: Trực tiếp báo cáo công việc hàng ngày cho Trưởng bộ phận Tài chính Kế toán.   

3. Địa điểm làm việc: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng 

4. Hình thức làm việc: Toàn thời gian 

5. Chỉ tiêu: 01 (một) người 

6. Nhiệm vụ cụ thể  

a. Mục đích của công tác kế toán 

- Bảo đảm cho chính sách, quy trình/thủ tục kế toán và quản trị tài chính của CMF được 

thực hiện thống nhất và xuyên suốt trong hệ thống; 

- Bảo đảm kịp thời cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu của Ban quản lý, giúp cho việc ra 

quyết định thúc đẩy CMF phát triển an toàn và bền vững. 

b. Các nhiệm vụ chuyên môn 

- Cộng sự với Trưởng bộ phận Tài chính kế toán xây dựng Quy chế/ chính sách tài chính 

kế toán cho chương trình trình Ban quản lý; 

- Cộng sự với Trưởng bộ phận Tài chính kế toán phối hợp với bộ phận vận hành lập kế 

hoạch kinh doanh và dự toán tài chính năm năm và hàng năm; 

- Giúp Trưởng Bộ phận Tài chính – kế toán tiến hành phân tích kết quả hoạt động tài 

chính hàng tháng, quý năm, giúp cho Ban quản lý nắm được tình hình sức khỏe của 

chương trình và có những quyết định điều chỉnh cần thiết nếu có; 

- Dựa trên dự toán tài chính, xây dựng kế hoạch huy động và quản lý nguồn cho hoạt động 

hàng tháng/quý/năm của chương trình CMF; 

- Hướng dẫn, theo dõi công việc hàng ngày của Kế toán/CB nhập liệu tại các Văn phòng 

đại diện; 

- Tổ chức đào tao, nâng cao trình độ chuyên môn cho Kế toán/CB nhập liệu tại các Văn 

phòng đại diện; 

- Thực hiện ghi chép chính xác, kịp thời, trung thực, đầy đủ toàn bộ số liệu kế toán tại Văn 

phòng chính khi có phát sinh;  

- Quản lý, sử dụng phần mềm kế toán để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn khi có phát 

sinh; 
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- Phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời các vướng mắc liên quan tới phần mềm nghiệp vụ và kế 

toán để đảm bảo hệ thống quản lý thông tin được xuyên suốt; 

- Tổ chức lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động cho Ban 

quản lý chương trình 

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, báo cáo, tài liệu kế toán của chương trình CMF 

c. Kiểm tra, kiểm soát 

- Tiếp nhận và kiểm tra, đối chiếu Biên bản kiểm két hàng ngày trong kỳ giao dịch, thường 

kỳ và đột xuất tại các Văn phòng đại diện; 

- Hàng tháng, thực hiện đối chiếu, kiểm tra dữ liệu liên quan tới hoạt động tín dụng - tiết 

kiệm tại các VPĐD giữa phần mềm nghiệp vụ và phần mềm kế toán; 

- Tổ chức kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp lý của bộ chứng từ kế toán tại các Văn 

phòng đại diện; 

- Mở sổ theo dõi tài sản và hàng năm thực hiện kiểm kê tài sản thuộc chương trình CMF 

tại Văn phòng chính và các Văn phòng đại diện vào cuối năm tài chính. 

d. Các hoạt động phối hợp khác 

- Hỗ trợ bộ phận vận hành mua sắm tài sản, công cụ lao động, vật liệu văn phòng cho các 

văn phòng đại diện; 

- Hỗ trợ bộ phận vận hành cung cấp số liệu hoạt động của chương trình cho các đối tác 

liên quan; 

- Tổ chức quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc được giao hiệu quả, bảo vệ bí mật 

thông tin, bí quyết công nghệ của tổ chức; 

- Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, khách hàng, cơ quan chức năng để giải quyết 

các công việc liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính - Kế toán 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

7. Yêu cầu công việc 

7.1 Kiến thức: 

- Được đào tạo chuyên ngành kế toán, đặc biệt chuyên sâu như kế toán ngân hàng, kế toán 

tài chính/doanh nghiệp, kiến thức về TCVM,  

- Nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tài chính - kế toán 

7.2 Kỹ năng: 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, lịch thiệp, ôn hòa, thân thiện 

- Kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, tổng hợp, phân tích và khái quát vấn đề. 
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- Kĩ năng làm việc nhóm;  

- Thành thạo vi tính, word, excel, internet, … 

- Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý 

7.3 Thái độ 

- Có ý chí không ngừng học hỏi để nâng cao hiểu biết để cống hiến cho tổ chức; 

- Làm việc vì tổ chức, thực hiện quản lý minh bạch và trách nhiệm giải trình; 

- Bám sát các quy định trong chính sách của CMF và luật pháp liên quan về hoạt động tài 

chính vi mô để xử lý các sai phạm theo đúng quy định của tổ chức; 

- Chăm chỉ làm việc, quản lý thời gian tốt, chưa xong việc, chưa nghỉ ngơi; 

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tương tác với đồng nghiệp, đối tác tạo điều kiện cho 

công việc được thực hiện đầy đủ và chính xác; 

- Chịu được áp lực làm việc cao, đi sâu sát cơ sở, sẵn sàng theo sự điều động của cơ quan.  

7.4 Yêu cầu về đào tạo: 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toàn ngân hàng, kế toán tài chính, hoặc kế toán các 

lĩnh vực có liên quan. 

- Đạt kì thi tuyển và hoàn thành công việc kế toans TCVM của CMF trong thời gian thực 

hành. 

7.5 Yêu cầu kinh nghiệm:  

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc có năng lực tiếp thu đào tạo và 

thực hành tại cơ sở của Chương trình tài chính vi mô Cộng đồng.  

8. Đầu ra: Có thời gian học việc và thực hành công việc kế toán tài chính vi mô trong 3 

tháng, sau đó có thể chủ động làm việc, ứng cử viên đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng 

tuyển dụng chính thức, nếu không đạt yêu cầu được kéo dài không quá 1 tháng. Nếu làm 

tốt có thể rút ngắn thời gian thử việc (không quá 1 tháng). 

9. Cơ hội: Được tham gia các khóa đào tạo, hội nghị hội thảo trong ngoài nước theo phân 

công của tổ chức. 

10. Chế độ đãi ngộ: 

Lương và các chế độ phúc lợi khác dựa theo những quy định của pháp luật và mặt bằng 

thị trường, trên cơ sở trình độ, năng lực, kinh nghiệm, bằng cấp và mang tính cạnh tranh 

cao, do hai bên thỏa thuận. 
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